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HØRING -  REGULERING AV DELTAKING  I FISKET ETTER  LANGE OG
BROSME FOR  FARTØY OVER  28 METER  - UTTALELSE

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til brev av 6.12.2010 med Fiskeri- og
Kystdepartementets høringsnotat av 16.11.2010 vedlagt.

Lukking av et fiske (helt eller delvis) har vist seg å være vanskelig å helt se konsekvensene av
på lukketidspunktet.
Vi legger til grunn at de mange problemstillinger knyttet til en eventuell lukking av fiske etter
brosme og lange for fartøy over 28 meter skriver seg fra den erfaring en har hatt med
tilsvarende prosesser ved tidligere anledninger.

Fiskeridirektoratet region Nordland legger en del forutsetninger til grunn for sin uttalelse i
saken.

1. Vi antar at en "lukking" av adgangen til å delta i fisket etter brosme og lange knytter
seg til et direktefiske etter nevnte arter.

I utgangspunktet er vi av den oppfatning at det er driftsgrunnlaget oppgitt i søknad om
ervervstillatelse som må danne utgangspunkt for om fartøyet i fremtiden skal kunne drive
fiske etter brosme og lange etter en eventuell lukking av dette fisket.
Dersom fartøyet er ervervet for lang tid siden, og det likevel ikke har vært drevet direktefiske
etter brosme og lange med fartøyet, vil dette diskvalifisere fra tilståelse av fremtidig adgang
til å delta i et lukket fiske.

Fiskeridirektoratet region Nordland ser uansett ikke behov for å tildele adgang til å delta i
dette fisket for fartøy over 90 fot som var ervervet til erstatning for fartøy på 90 fot eller
mindre dersom dette fiskeriet ikke var oppgitt som del av erstatningsfartøyets driftsgrunnlag.
Vi legger videre til grunn at de aller fleste kystfartøy større enn 90 fot har et driftsgrunnlag
som ikke innbefatter autoline. I all hovedsak snakker vi om fartøy som kun driver fiske med
not og snurrevad og der eier(e) aldri har drevet direktefiske etter brosme og lange (linefiske).

For å hindre etablering av et unødvendig høyt antall deltakeradganger bør det etter vårt syn
derfor presiseres i § 37 andre ledd bokstav a at det her er snakk om direktefiske etter
angjeldende arter. Alternativt bør det settes et krav til et minste levert kvantum.
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Vi finner ingen gode grunner for eventuelt å tildele adgang til deltakelse i et fiskeri
utelukkende basert på fartøyets størrelse og/ eller at det er levert noen få kilo av nevnte arter
tatt som bifangst ved for eksempel notfiske etter sild eller sei.

Avslutningsvis vil vi vise til at det kan oppstå et definisjonsproblem omkring hva som er
direktefiske.

Enkelte kystfartøy større enn 90 fot har nå installert fryseanlegg om bord. Ved omlegging til
autolinedrift i fiske etter torsk vil det være mulig å innrette seg mot et fiske med opptil 49%
bifangst av brosme og lange.
Et sentralt spørsmål vil da være om bifangst skal regnes av landet fangst, pr. fiskedøgn, pr uke
eller annet.
Dette bør det kanskje tas stilling til før problemstillingen er reell.

Med hilsen

Janne Andersen
regiondirektør

Per Sagen
rådgiver
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FISKERIDIREKTORATET
Region Trøndelag

Fartøy- og deltakerseksjonen Saksbehandler: Anne Marit Grønvik Schupbach

Postboks 185 - Sentrum Telefon: 97696656

Strandgaten 229 Seksjon: Region Trøndelag kontrollseksjon

5804 BERGEN Vår referanse: 10/16536

Deres referanse:

Vår dato: 10.12.2010

Deres dato:

Att: Håvard Holder

TILBAKEMELDING I FORBINDELSE MED HØRING OM REGULERING AV
DELTAKING I FISKET ETTER  LANGE  OG BROSME FOR FARTØY OVER 28
METER

Fiskeridirektoratet region Trøndelag viser til Deres brev datert 06.12.2010 vedr ovennevnte
høring.
Vi ser nødvendigheten av at fisket etter lange og brosme for fartøy som har mindre enn
meter lukkes, og har ingen merknader til forslaget

Med hilsen

Halvdan Pedersen
seksjonssjef

Anne Marit Grønvik Schupbach
rådgiver
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FISKERIDIREKTORATET
Region Sør

Fartøy- og deltakerseksjonen Saksbehandler:Oddvar Thorsen

Postboks 185 - Sentrum Telefon: 41426314

Strandgaten 229 Seksjon: Region Sør forvaltningsseksjon

5804 BERGEN Vår referanse: 10/16530

Deres referanse: 2010015680

Vår dato: 03.01.2011

Deres dato: 06.12.2010

Att:

HØYRING - REGULERING AV DELTAKING I FISKET ETTER LANGE OG
BROSME FOR FARTØY OVER 28 METER

Vi viser til  oversendelse datert 6.12.2010 i sakens anledning.

Region Sør har studert høringsnotatet av 16 11.2010 fra Fiskeri- og Kystdepartementet, og har
kort og godt ingen konkrete merknader til forslaget.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef

Oddvar Thorsen
seniorkonsulent
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